
 

 در7برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 79-77نیمسال اول سال تحصیلی 

 ( می باشد.21 – 21(و بعدازظهر )03/7 – 03/21روزهای کارآموزی شنبه،یکشنبه ودوشنبه صبح )

 69/ 11/  5لغایت    59/6/69 69/ 6/  51لغایت   69/ 8/ 11 69/  8/  11لغایت    69/ 7/ 1 نام و نام خانوادگی

 .فریباسیدی1

 .اسمامعتمد2

 .شهرزادآبادخواه3

 .فاطمه بامشاد4

 .رقیه فتاح علی5

  .رضا عباس نژاد6

   ICUاورژانس  و  

 

 و مغزواعصاب ارتوپدیجراحی 

 

 جراحی عمومی و چشم

 .نسرین حسینی.1

 .میدیانوشیروانی2

 .نگین بارخدا3

 سینامالزاده4

  .قهرمان پیغامی5

   ICUاورژانس  و   جراحی عمومی و چشم

 

 و مغزواعصاب ارتوپدیجراحی 

 

 .آیسان نوروزی1

 .رویا خادم2

 .ثمین پناهی نیا3

 .سمیرا اسماعیلی4

 .امیدرشیدی5

 

 و مغزواعصاب ارتوپدیجراحی 

 

   ICUاورژانس  و   جراحی عمومی و چشم

 

 نام و نام خانوادگی

 

 69/ 11/  5لغایت    59/6/69 69/ 6/  51لغایت   69/ 8/ 11 69/  8/  11لغایت    69/ 7/ 1

 .کلثوم نصرالهی1

 درباسی .فریبا2

 .ملیحه خلوتی3

 .کوثرموسوی4

 .وحیدبدرآسا5

  .احمداحمدی6

 ENTجراحی ارولوژی و  قلبجراحی  زنان و کودکان  جراحی

 .هدیه حیدری1

 .شیرین مرجانی2

 .مریم برومندکیا3

 .سارا علی پرقوه4

 .حمیدرضا شجاعی5

  .امین محمدی6

 جراحی قلب زنان و کودکان  جراحی ENTجراحی ارولوژی و 

 .فاطمه اکبری1

 .سانازاصغری2

 .سمیراعبادی3

 .پریسا اکبری4

 مهدی پناهیان .5

 زنان و کودکان  جراحی ENTجراحی ارولوژی و  جراحی قلب

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 0کارآموزی نمی باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از 

 .غیبت غیر موجه از کارآموزی باعث نمره صفر در واحد کارآموزی خواهد شد 

 فتارخواهد شد.عدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل کارآموزی به عنوان بی انضباطی قلمداد شده و متعاقب قانون  ر 

  و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه طبق مقررات دانشکده  الزامی می باشد.  اتیکتبه همراه داشتنن 

 



 

 

 

 79-77در نیمسال دوم سالتحصیلی  7برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی ترم

 جراحی زنان و کودکان )بیمارستان مطهری(

 (می باشد.21 – 21( و بعدازظهر )03/7 – 03/21روزهای کارآموزی شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح )

 69/  8/  11لغایت   69/ 56/7 69/ 7/ 51لغایت    69/ 7/ 1 نام و نام خانوادگی

 جراحی کودکان جراحی زنان وحیدبدرآسا، کلثوم نصرالهی ،فریبا درباسی

 جراحی زنان جراحی کودکان خلوتی،کوثرموسویاحمداحمدی ،ملیحه 

 69/ 6/  51لغایت    69/ 6/ 9 69/  6/ 1لغایت    69/ 11/8 

 جراحی کودکان جراحی زنان امین محمدی، ساراعلی پرقوه ، هدیه حیدری

حمیدرضاشجاعی، مریم برومندکیا، شیرین 

 مرجانی
 جراحی زنان جراحی کودکان

 69/  11/ 5لغایت  69/ 19/11 69/ 11/  11لغایت    69/ 6/ 59 

 جراحی کودکان جراحی زنان فاطمه اکبری، سانازاصغری

 جراحی زنان جراحی کودکان مهدی پناهیان،سمیراعبادی، پریسا اکبری

 69/  8/  11لغایت   69/ 56/7 69/ 7/ 51لغایت    69/ 7/ 1 نام و نام خانوادگی

 ICU اورژانس فتاح علیرضاعباس نژاد، فاطمه بامشاد،رقیه 

 اورژانس ICU فریبا سیدی ،اسمامعتمد، شهرزادآبادخواه

 69/ 6/  51لغایت    69/ 6/ 9 69/  6/ 1لغایت    69/ 11/8 

 ICU اورژانس سینامالزاده، نسرین حسینی ،میدیانوشیروانی

 اورژانس ICU قهرمان پیغامی، ،نگین بارخدا

 69/  11/ 5لغایت  69/ 19/11 69/ 11/  11لغایت    69/ 6/ 59 

 ICU اورژانس امیدرشیدی، ،ثمین پناهی نیا

 اورژانس ICU سمیرااسماعیلی ، آیسان نوروزی ،رویاخادم

 توضیحات:

  جلسه در هر ترم  مجاز می باشد. 0دانشجو به هیچ عنوان مجاز به غیبت از کارآموزی نمی باشد، در صورت ارائه مدرک مستند حداکثر تا 

  غیر موجه از کارآموزی باعث نمره صفر در واحد کارآموزی خواهد شد.غیبت 

 .عدم حضور به موقع و ترک زودتر از موعد مقرر محل کارآموزی به عنوان بی انضباطی قلمداد شده و متعاقب قانون  رفتارخواهد شد 

  و رعایت کامل یونیفرم در بخش های مربوطه طبق مقررات دانشکده  الزامی می باشد.  اتیکتبه همراه داشتنن 

 



 


